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INSTYTUCJE KULTURY 
 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU 

 
 

Województwo małopolskie od wielu lat plasuje się w czołówce województw Polski zarówno pod 

względem liczby instytucji kultury, jak i liczby osób, które je odwiedzają. Rok 2006 potwierdził tę znaczącą 

rolę województwa w dziedzinie kultury, czego odzwierciedleniem jest m.in.: 

 

 1 lokata w kraju:  

 W Małopolsce znajdowały się 103 muzea i oddziały muzealne, podobnie jak w województwie mazo-

wieckim. Na województwo małopolskie przypadało 30,1% wszystkich zwiedzających w kraju, pod-

czas gdy dla drugiego z kolei województwa mazowieckiego odsetek ten stanowił 15,8%.  

 W województwie małopolskim zlokalizowanych było 22,5% galerii, w których odbyło się 20,1% 

wszystkich wystaw w kraju. W województwie łódzkim, które zajmowało 2 lokatę, działało 15,0% gale-

rii, a ich udział w liczbie wystaw w kraju wyniósł 13,7%.  

 3 lokata w kraju: 

 Działało tu 9,0% wszystkich bibliotek publicznych i filii, natomiast w województwie mazowieckim  

– 11,7%, a w śląskim – 9,8%. Czytelnicy województwa małopolskiego stanowili 10,0% wszystkich 

czytelników w kraju, podczas gdy w województwie śląskim odsetek ten wyniósł 14,3%,  

a w mazowieckim 12,6%.  

 Małopolska uplasowała się również za województwem mazowieckim i śląskim pod względem liczby 

kin stałych (9,3% wszystkich kin w Polsce) oraz liczby widzów na seansach (10,4% wszystkich wi-

dzów). 

 4 lokata w kraju: 

 Biorąc pod uwagę liczbę działających teatrów i instytucji muzycznych oraz widzów Małopolskę wy-

przedziły województwa: mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Teatry i instytucje muzyczne zlokalizo-

wane na terenie województwa małopolskiego stanowiły 10,2% ogółu, a liczba widzów w tych instytu-

cjach – 7,3% wszystkich widzów w kraju. 
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Muzea w województwie małopolskim wciąż odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu życia kultural-

nego miasta. Spośród 103 muzeów i oddziałów muzealnych 75,7% należało do sektora publicznego a 24,3% 

do sektora prywatnego.  

Muzea przystosowują swoje obiekty dla osób niepełnosprawnych. W 2006 roku 21,4% obiektów muzealnych 

było przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Wśród muzeów według rodzajów najliczniejszą grupę stanowiły muzea regionalne (28,2%), artystyczne 

(20,4%) i historyczne (14,6%). Natomiast najchętniej odwiedzane były muzea artystyczne (30,2% ogółu 

zwiedzających). 

 

TABL.1         PODSTAWOWE DANE O MUZEACH WEDŁUG RODZAJÓW W 2006 R. 
 

Wystawy czasowe 
Muzea i oddziały 

muzealne a własne  
w kraju 

obce krajowe  
i z zagranicy 

Zwiedzający 

w licz-  w licz-  w licz-   
bach  bach  bach   
bez- w % bez- w % bez- w % w tys. 

względ-  względ-  względ-   

WYSZCZE-
GÓLNIENIE 

nych  nych  nych   

w tym 
młodzież
szkolna 

w % 

OGÓŁEM …...... 103 100,0 296 100,0 132 100,0 5 481,5 29,9

Artystyczne …... 21 20,4 37 12,5 35 26,5 1 655,2 11,6

Archeologiczne . 2 1,9 5 1,7 9 6,8 80,1 27,8

Etnograficzne ... 7 6,8 48 16,2 7 5,3 108,7 35,7

Historyczne …... 15 14,6 28 9,5 17 12,9 560,7 28,1

Biograficzne ….. 8 7,8 5 1,7 3 2,3 450,7 67,0

Martyrologiczne  2 1,9 4 1,4 1 0,8 993,1 43,5

Przyrodnicze .… 6 5,8 17 5,7 5 3,8 150,5 57,8

Techniki …….… 3 2,9 18 6,1 5 3,8 108,6 20,4

Regionalne ….. 29 28,2 101 34,1 37 28,0 343,1 38,2

Inne ………...... 10 9,7 33 11,1 13 9,8 1 030,8 24,6
 
a Stan w dniu 31 XII. 
 

 

Muzea prowadziły działalność edukacyjną, organizowały odczyty i prelekcje. W 2006 roku liczba odczytów  

i lekcji muzealnych wzrosła o 663 (z 7655 w 2005 roku do 8318), natomiast liczba seansów filmowych zor-

ganizowanych dla zwiedzających zmalała o 658 (z 4798 w 2005 roku do 4140). W małopolskich muzeach 

odnotowano spadki zarówno w liczbie muzealiów, jak i w liczbie zwiedzających muzea.  

Liczba muzealiów w 2006 roku wyniosła 3450,9 tys. eksponatów i był to spadek w stosunku do roku 2005  

o 12,0%. Natomiast liczba zwiedzających zmalała o 2,9% i wyniosła w 2006 roku 5481,5 tys. Młodzież 

szkolna stanowiła 29,9% wszystkich zwiedzających muzea. 
 



 - 3 -

ZWIEDZAJĄCY MUZEA WEDŁUG POWIATÓW W 2006 R. 
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Ofertę muzeów uzupełnia działalność galerii i salonów sztuki. W 2006 roku liczba galerii wyniosła 

66, z czego 54,5% stanowiły galerie sektora prywatnego, a 45,5% galerie sektora publicznego. Liczba zwie-

dzających w porównaniu z rokiem 2005 zmniejszyła się o 6,9%, tj. z 452,0 tys. do 420,6 tys. Około 2/3 

wszystkich galerii posiadało własną stronę internetową. Wystawy krajowe obejrzało 316,1 tys. osób (75,2% 

ogółu zwiedzających), wystawy zagraniczne w Polsce zwiedziło 61,0 tys. osób (14,5% ogółu), natomiast 

wystawy międzynarodowe w Polsce 43,5 tys. osób (10,3% zwiedzających). 

 
ZBIORY WŁASNE GALERII SEKTORA PUBLICZNEGO W 2006 R. 
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Łącznie galerie w województwie małopolskim zorganizowały 769 wystaw, tj. o 2,5% więcej niż w roku 2005, 

z czego 737 to wystawy w kraju. Wystawy krajowe stanowiły 82,2% wszystkich wystaw zorganizowanych  

w Polsce, wystawy zagraniczne – 9,4%, międzynarodowe – 4,3%, a wystawy polskie za granicą – 4,2%. 

Działalność wydawnicza galerii w 2006 roku obejmowała 1243 tytuły o łącznym nakładzie 207,9 tys. egzem-

plarzy.  

brak muzeum 
8,0 i mniej 
8,1 - 100,0 
101,0 - 500,0 
501,0 - 1000,0 
powyżej 1000,0 

w tysiącach 
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DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA GALERII W 2006 R.  

według ilości wydanych tytułów 
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16,2%
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według nakładów wydawnictwa 
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foldery
19,3%
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16,8%

inne w ydaw nictw a
34,2%

 
 

Według stanu w końcu 2006 roku w województwie małopolskim liczba kin stałych wyniosła 47. 

Wśród tych kin było 35 kin z 1 salą projekcyjną, 6 kin z 2 salami projekcyjnymi, 2 kina z liczbą sal od 3 do 5 

oraz 4 kina z liczbą sal wynoszącą 8 i więcej. Łącznie kina te dysponowały 22,2 tys. miejsc na widowni.  

W 2006 roku w 97 salach wyświetlonych zostało 121,8 tys. seansów i było to o 11,1% więcej niż w 2005 

roku. Liczba widzów wyniosła 3375,5 tys. i w porównaniu z 2005 rokiem wzrosła o 32,9%. Przeciętnie na  

1 seans przypadało 28 widzów, tj. o 5 osób więcej niż rok wcześniej. 

  
WWIIDDZZOOWWIIEE  KKIINN  WWEEDDŁŁUUGG  PPOOWWIIAATTÓÓWW  WW  22000066  RR..    
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Liczba bibliotek publicznych i filii nie zmieniła się i wyniosła w 2006 roku 766, w tym biblioteki na 

wsi stanowiły 73,8% wszystkich bibliotek. Księgozbiór bibliotek na koniec 2006 r. wyniósł 10843,1 tys. wolu-

minów i był o 0,6% wyższy niż w roku 2005, natomiast zbiory specjalne uległy niewielkiemu spadkowi o 0,5% 

w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 228,6 tys. woluminów. Liczba czytelników zmalała o 1,1%  

w stosunku do roku 2005 i wyniosła 703,1 tys. 

Wśród czytelników według wieku wzrost zanotowano w grupach wiekowych: 20-24 lata (o 0,6%), 25-44 lata 

(o 2,2%), 45-60 lat (o 1,9%) oraz powyżej 60 lat (o 5,7%). W pozostałych grupach wiekowych odnotowano 

spadki: dzieci do lat 15 (o 4,7%) i młodzież w wieku 16-19 lat (o 3,8%). Spośród czytelników według zajęcia 

wzrost liczby czytelników miał miejsce w grupie studentów (o 5,4%), pracowników umysłowych (o 3,0%), 

robotników (o 2,0%), rolników (o 1,8%), natomiast spadek wystąpił w grupie uczniowie (o 4,8%). Strukturę 

czytelników według wieku i zajęcia przestawiają poniższe wykresy. 

 
CZYTELNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W 2006 R.  
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Spadki zanotowano także w liczbie wypożyczeń księgozbioru (książek i czasopism) o 3,0%  

z 12741,1 tys. woluminów w 2005 roku do 12356,2 tys. wol. w 2006 roku. Na 1 czytelnika przypadało średnio 

17,6 wol. wypożyczeń księgozbioru (w 2005 r. 17,9 wol.). W miastach wskaźnik ten wyniósł 16,8 wol., a na 

wsi – 19,3 wol. W 2006 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się powierzchnia pomieszczeń 

bibliotecznych o 882 m2 (do 67338 m2), co wiąże się ze wzrostem liczby miejsc dla korzystających ze zbio-

rów bibliotecznych. W 2006 r. liczba ta wzrosła o 97 miejsc i wyniosła 8021.  

Z roku na rok zwiększa się liczba pracowników bibliotek publicznych. W omawianym okresie wyniosła ona 

1460 pracowników, w tym z wykształceniem wyższym bibliotekarskim 492 osoby, tj. o 8,4% więcej niż  

w 2005 roku. Wykształceniem średnim bibliotekarskim legitymowało się 509 osób.  

Wzrasta także poziom informatyzacji małopolskich bibliotek. Liczba bibliotek wyposażonych w komputery  

w 2006 roku wyniosła 454 (tj. więcej o 11,5% niż w roku 2005). Komputerów użytkowanych w bibliotekach  

w badanym roku było 1719 (wzrost o 22,2% porównując z rokiem poprzednim), w tym 973 dostępne dla 

czytelników (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20,7%).  
 
TABL.2          DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WEDŁUG POWIATÓW W 2006 R. 
 

Czytelnicy 
Wypożyczenia 
księgozbioru w 

woluminach 

 
POWIATY 

 

Liczba ludności 
na 1 placówkę 
biblioteczną a 

na 1000 mieszkańców 

Wypożyczenia 
księgozbioru  

na 1 czytelnika 

 
WOJEWÓDZTWO ....................... 4 271 215

 
3 781 17,6

Powiaty ........................................ 3 427 186 3 381 18,2

bocheński ..................................... 2 722 245 3 846 15,7
brzeski .......................................... 3 009 206 4 758 23,1
chrzanowski .................................. 3 371 316 5 535 17,5
dąbrowski ..................................... 3 256 170 3 501 20,6
gorlicki .......................................... 3 441 220 4 468 20,3
krakowski ...................................... 3 967 124 2 309 18,6
limanowski .................................... 3 301 184 3 114 16,9
miechowski ................................... 3 384 176 2 495 14,2
myślenicki ..................................... 4 883 156 2 567 16,5
nowosądecki ................................. 3 204 178 4 042 22,7
nowotarski .................................... 3 196 172 2 563 14,9
olkuski .......................................... 3 682 215 3 539 16,5
oświęcimski .................................. 3 929 224 3 646 16,3
proszowicki ................................... 3 344 142 1 735 12,2
suski ............................................. 2 414 176 3 019 17,1
tarnowski ...................................... 3 028 169 3 545 21,0
tatrzański ...................................... 3 835 171 3 331 19,5
wadowicki ..................................... 3 357 159 2 967 18,6
wielicki .......................................... 5 297 175 3 023 17,2
Miasta na prawach powiatu ....... 10 524 285 4 745 16,6

Kraków ......................................... 10 652 287 4 892 17,0
Nowy Sącz ................................... 10 561 269 4 419 16,4
Tarnów ......................................... 9 747 283 4 029 14,2
 
a Stan w dniu 31 XII. 
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Teatrów i instytucji muzycznych w 2006 roku było 19, z tego 12 to teatry dramatyczne (w tym  

2 lalkowe), 3 muzyczne oraz 4 filharmonie, orkiestry i chóry. Liczba przedstawień wyniosła 3913 (tj. mniej  

o 3,9% w porównaniu z rokiem poprzednim), z czego w teatrach dramatycznych odbyło się 80,7% przedsta-

wień. Na drugim miejscu uplasowały się koncerty zorganizowane przez orkiestry, chóry i filharmonie – 15,4% 

ogółu, a najmniej przedstawień miało miejsce w teatrach muzycznych - 3,9%.  

 

TABL.3         DZIAŁALNOŚĆ TEATRÓW I INSTYTUCJI MUZYCZNYCH W 2006 R. 

Liczba teatrów a Miejsca na widowni a Widzowie  
i słuchacze 

WYSZCZEGÓL-
NIENIE 

w licz-
bach 
bez-

względ-
nych 

w % 

w licz- 
bach 
bez-

względ-
nych 

w % w tys. w % 

Widzowie 
na 1 

przed-
stawienie 

   
Ogółem ................. 19 100,0 5144 100,0 704,2 100,0 180
   
Teatry dramatyczne  12 63,2 4301 83,6 534,8 75,9 169
   
Teatry muzyczne ... 3 15,8 150 2,9 52,4 7,4 347
   
Filharmonie, orkie-   
  stry i chóry ........... 4 21,1 693 13,5 117,1 16,6 194
 
a Stan w dniu 31 XII 
 

 

Liczba widzów w teatrach i instytucjach muzycznych w Małopolsce wyniosła 704,2 tys. i w stosunku do roku 

2005 zanotowano spadek o 1,9%. Na 1 przedstawienie przypadało 180 widzów i słuchaczy (więcej o 4 wi-

dzów w porównaniu z poprzednim rokiem.). 

 

 
 

Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdań rocznych z działalności kulturalnej o symbolu 

„K” za 2006 rok.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Joanna Włoch, Magdalena Górska; Ośrodek Statystyki Kultury, tel. 012  656 57 53  

 

Szczegółowe dane znajdą Państwo w publikacji „Kultura w 2006 r.”, 

która ukaże się w sierpniu br.  

na stronie internetowej www.stat.gov.pl 


